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O uso imprudente de antibióticos na produção leiteira é um fator de risco para aumento da 

resistência bacteriana. Assim, o desenvolvimento de novos princípios ativos contra patógenos 

causadores de mastite é necessário. O presente estudo teve como objetivo determinar a CIM 

(concentração inibitória mínima) de dois extratos brutos (Caat 1-54 e Caat P5-8) produzidos por 

actinobactérias contra Staph. aureus (n=20), Staph. chromogenes (n=20), Strep. dysgalactiae 

(n=20) e Strep. uberis (n=20), isolados de casos clínicos e subclínicos de vacas acometidas por 

mastite. Os extratos brutos Caat 1-54 e Caat P5-8 foram obtidos pelo processo de fermentação 

(30°C; 150 rpm; doze dias) de actinobactérias isoladas da caatinga e caracterizados quimicamente 

por espectrometria de massas com ionização electrospray. Os patógenos causadores de mastite 

foram identificados por cultura microbiológica e por espectrometria de massas por ionização e 

dessorção a laser assistida por matriz – tempo de vôo. O método de microdiluição em caldo foi 

usado, em duplicata, para determinar a CIM dos extratos (Caat 1-54 e Caat P5-8) e do ceftiofur 

(controle positivo). Os antimicrobianos foram diluídos em doze concentrações seriadas (100 a 

0.048µg/mL) em caldo Mueller Hinton cátion-ajustado, o qual foi suplementado com 5% de soro 

equino para isolados de Streptococcus spp. As placas foram incubadas (37ºC; 24 horas) e foi 

adicionado MTT (Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide) para visualização do crescimento 

bacteriano e determinação da CIM. As CIM50 e CIM90 dos antimicrobianos foram definidas como 

a menor concentração necessária para inibir, respectivamente, 50% e 90% dos isolados testados. 

A avaliação dos resultados de CIM foi realizada pela análise de sobrevivência. As curvas de 

sobrevivência de Kaplan-Meier foram heterogêneas para todos os isolados das espécies 

bacterianas estudadas. Para isolados de Staph. aureus, o extrato Caat 1-54 apresentou CIM50 de 

0.39 µg/mL, valor inferior às CIM50 do ceftiofur (≥ 6.25 µg/mL) e do Caat P5-8 (≥ 50 µg/mL). A 

CIM90 foi de 6.25 µg/mL para o extrato Caat 1-54, ≥ 12.5 µg/mL para o ceftiofur e ≥ 100 µg/mL 

para o Caat P5-8. Em relação a Staph. chromogenes os valores de CIM50 foram iguais aos de CIM90 

para o extrato Caat 1-54 (≥ 0.78 µg/mL), para o ceftiofur (≥ 6.25 µg/mL) e para Caat P5-8 (≥ 100 

µg/mL). Para isolados de Strep. dysgalactiae, a CIM50 do ceftiofur (< 0.048 µg/mL) foi menor do 

que a CIM50 dos extratos Caat1-54 (≥ 1.56 µg/mL) e Caat P5-8 (≥ 50 µg/mL); já os valores de 

CIM90 para o ceftiofur e para os extratos Caat 1-54 e Caat P5-8 foram similares (> 100 µg/mL). 

Para isolados de Strep. uberis, CIM50 do ceftiofur (≥ 0,19 µg/mL) foi menor do que a CIM50 dos 

extratos Caat1-54 (≥ 0,78 µg/mL) e Caat P5-8 (≥ 50 µg/mL). Para o ceftiofur CIM90 ≥ 0,39 µg/mL, 

valor menor em comparação à CIM90 dos extratos Caat1-54 (≥ 50 µg/mL) e Caat P5-8 (≥ 100 

µg/mL). Pela avaliação da CIM, foi observado que Staphylococcus spp. e Streptococcus spp. foram 

inibidos pelos extratos brutos utilizados. Portanto, os extratos Caat 1-54 e Caat P5-8 representam 

potenciais alternativas para desenvolvimento de antimicrobianos contra patógenos causadores de 

mastite bovina.  
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